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ABSTRAK 
 

 Arum Nur Cahyanti. 1511109459. 2019. Skripsi,”Tipe-Tipe Hubungan 
Kalimat Topik dengan Kalimat Penjelas dalam Paragraf pada Karangan Siswa 
Kelas VIIE SMPN 1 Jogonalan Klaten Tahun Pelajaran 2018/2019” Program 
Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten.  

 Idealnya kalimat topik itu berkesinambungan dengan kalimat penjelas. 
Begitu pula dalam paragraf yang ditulis oleh para siswa ketika belajar memahami 
dalam pelajaran Bahasa Indonesia, namun dalam kenyataannya siswa belum 
memahaminya. Tulisan ini menjelaskan tipe-tipe hubungan kalimat topik dengan 
kalimat penjelas dalam paragraf pada karangan siswa. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tipe-tipe 
hubungan kalimat topik dengan kalimat penjelas dalam paragraf pada karangan 
siswa kelas VIIE di SMPN 1 Jogonalan Klaten? Tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tipe-tipe hubungan kalimat topik 
dengan kalimat penjelas dalam paragraf pada karangan siswa kelas VIIE di SMPN 
1 Jogonalan Klaten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah tipe-tipe   hubungan  kalimat  
topik  dengan kalimat penjelas  dalam  paragraf. Data dalam penelitian ini berupa 
paragraf-paragraf yang menggambarkan hubungan antara kalimat topik dengan 
kalimat penjelas, sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah karangan 
siswa kelas VIIE SMPN 1 Jogonalan Klaten tahun pelajaran 2018/2019. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik baca dan teknik 
catat. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian tipe-tipe hubungan kalimat topik dengan kalimat penjelas 
dalam paragraf pada karangan siswa kelas VIIE SMPN 1 Jogonalan Klaten, yaitu 
hubungan kalimat topik dengan kalimat penjelas yang menggunakan pertalian 
penjumlahan 2,3%; pertalian perturutan 20,9%, pertalian perlawanan 11,6%, 
pertalian lebih 11,6%, pertalian sebab-akibat13,9%, pertalian waktu 18,6%, 
pertalian syarat 2,3%, pertalian cara 9,3%, pertalian kegunaan4,6%, dan pertalian 
penjelasan 4,6%. 

 
 
Kata Kunci: Karangan, Paragraf, Kalimat Topik, Kalimat Penjelas. 
 



1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam keseharian, manusia tidak pernah lepas dari kegiatan berbahasa, 

mulai dari anak-anak hingga dewasa, baik verbal ataupun nonverbal. Baik 

dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun untuk menuangkan segala gagasan 

atau ide yang dimilikinya. Sama halnya dengan siswa di sekolah, baik SD, 

SMP, ataupun SMA. Mereka dituntut untuk bisa mencapai prestasi yang 

setinggi-tingginya. Dalam hal ini, tentunya siswa harus memiliki keterampilan 

dalam berbahasa, sehingga bisa mudah dalam bersosialisasi dan tepat dalam 

menuangkan gagasan yang dimilikinya.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia menekankan pemerolehan pada empat 

keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

Keempat keterampilan berbahasa tersebut tentu harus dimiliki oleh siswa untuk 

bisa berbahasa baik verbal ataupun nonverbal dengan baik dan benar. 

Salah satu keterampilan berbahasa yang penting untuk dikembangkan 

yaitu keterampilan menulis. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena 

memudahkan para pelajar berpikir secara kritis. Menulis berarti 

mengorganisasikan gagasan sistematis dan mengungkapkannya secara tersurat. 

Menurut Tarigan (2013: 3), menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa 

yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara 

1 
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tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang 

produktif dan ekspresif.  

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, berdasarkan kurikulum 2013 

Kelas VII Semester I, terdapat kompetensi dasar menulis cerita fantasi dalam 

bentuk karangan bebas. Pembelajaran menulis memiliki tujuan agar siswa 

dapat mengungkapkangagasan dalam bentuk tulisan dalam bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. Menulis bukan hanya melahirkan pikiran atau perasaan 

melainkan juga pengungkapan ide, pengetahuan, dan pengalaman hidup 

seseorang yang dituangkan dalam bahasa tulis. 

Kegiatan menulis dapat berupa menyusun kata, merangkai kalimat, dan 

juga menyusun karangan. Karangan dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang 

abstrak dan untuk memahaminya karangan perlu dipecah-pecah menjadi 

bagian-bagian kecil yang dikenal dengan nama paragraf. Paragraf adalah 

seperangkat kalimat yang tersusun logis-sistematis dan merupakan satu 

kesatuan ekspresi pikiran yang relevan serta mendukung pikiran pokok yang 

tersirat dalam keseluruhan karangan (Tarigan, 2008:5). 

Berbicara mengenai paragraf, kita mengenal beberapa hal di dalamnya 

seperti jenis paragraf, struktur paragraf, dan pola pengembangan paragraf. 

Struktur paragraf dibentuk dari pengembangan kalimat topik dengan kalimat-

kalimat penjelas. Kalimat topik dapat diletakan pada bagian awal, akhir, serta 

awal dan akhir. Paragraf yang kalimat topiknya terletak di awal paragraf 

disebut paragraf deduktif, sedangkan paragraf yang kalimat topiknya terletak di 

akhir kalimat disebut paragraf induktif, dan paragraf  yang kalimat 
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topiknyaterletak di awal dan akhir paragraf disebut paragraf campuran. 

Pengembangan kalimat topik dan kalimat-kalimat penjelas membentuk suatu 

pola pengembangan paragraf.  

Ada dua aspek paragraf yang perlu diperhatikan dalam pengajaran 

penulisan paragraf, yaitu 1) masalah alur pikiran, dan 2) masalah kepaduan 

paragraf, yang dapat dibedakan a) kepaduan di bidang bentuk (kohesif), dan b) 

kepaduan di bidang makna (koherensif).  Paragraf yang baik adalah paragraf 

yang memiliki perpautan bentuk (hubungan kohesif) dan perpautan makna 

(koheren).  

Seperti telah dikemukakan di atas, maka kepaduan paragraf di bidang 

bentuk (kohesif), dalam paragraf terdapat penanda-penanda hubungan yang 

menandai hubungan antar kalimat topik dengan kalimat penjelas sehingga 

paragraf itu membentuk satuan yang padu. Di bidang makna (koherensi), setiap 

kalimat menyatakan suatu informasi. Informasi pada kalimat yang satu 

berhubungan dengan informasi pada kalimat yang lain sehingga paragraf itu 

membentuk satu satuan informasi yang padu. Kepaduan bentuk dan informasi 

itu merupakan syarat keberhasilan paragraf. Jika tidak ada kepaduan bentuk 

dan informasi, paragraf itu hanya merupakan kumpulan kalimat dan informasi, 

atau lebih baik tidak disebut sebagai paragraf.  

Penelitian ini akan menguji struktur paragraf berupa koherensi dalam 

bentuk pertalian makna antarkalimat. Menurut Ramlan (1993: 41) pertalian 

makna antarkalimat dibagi menjadi sepuluh jenis, yaitu pertalian penjumlahan, 

pertalian perturutan, pertalian perlawanan, pertalian lebih, pertaliansebab-
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akibat, pertalianwaktu, pertalian syarat, pertalian cara, pertalian kegunaan, dan 

pertalian penjelasan.  

Penelitian ini mengamati bahasa Indonesia yang digunakan para siswa, 

dalam hal ini bahasa yang diamati yaitu bahasa tertulis, yaitu meneliti 

kemampuan mereka pada kalimat topik dan kalimat penjelas dalam paragraf. 

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan hubungan dalam bentuk pertalian 

makna antarkalimat pada karangan siswa kelas VIIE SMPN 1 Jogonalan 

Klaten. Paragraf –paragraf yang berpola tersebut antara lain seperti contoh 

berikut ini. 

“1) Membuang sampah sembarangan juga akan menimbulkan 
berbagai macam penyakit, seperti diare, demam berdarah. Tipus, 
dll. 2) Oleh karena itu untuk menjaga kesehatan buanglah sampah 
pada tempatnya.” 
 

Paragraf di atas menggunakan pola pengembangan sebab-akibat.Paragraf 

tersebut terdiri dari dua kalimat.Kalimat (1) Membuang sampah sembarangan 

juga akan menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti diare, demam 

berdarah. Tipus, dll.Kalimat (2) Oleh karena itu untuk menjaga kesehatan 

buanglah sampah pada tempatnya.Berdasarkan paparan tersebut,kalimat topik 

berada pada kalimat (2) merupakan sebab bagi apa yang dinyatakan pada 

kalimat (1), sedangkan kalimat penjelas berada pada kalimat (1) yang 

merupakan akibatnya, yaitu membuang samapah akan menimbulkan berbagai 

penyakit. Dengan penanda hubungan oleh karena itu, maka paragraf tersebut 

mengandung pola pengembangan sebab-akibat. 

Hasil prasurvey terhadap karangan siswa kelas VIIE SMPN 1 Jogonalan  

di atas tampak adanya hubungan pertalian makna antarkalimat yaitu hubungan 
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kalimat topik dengan kalimat penjelas yang terbentuk oleh penanda hubungan 

pola pengembangan paragraf. Contoh di atas merupakan paragraf yang bertipe 

pola pengembangan sebab-akibat pada karangan siswa.  

Dari data prasurvey di atas tampak bahwa karangan siswa kelas VIIE 

SMPN 1 Jogonalan terdapat unsur pembentuk wacana berupa tipe hubungan 

kalimat topik dengan kalimat penjelas dalam paragraf, maka peneliti 

mengambil judul “Tipe-tipe  Hubungan  Kalimat  Topik  dengan Kalimat 

Penjelas  dalam  Paragraf  pada Karangan  Siswa  Kelas  VIIE  SMPN  1  

Jogonalan  Klaten Tahun Pelajaran 2018/2019” 

Peneliti mengambil objek penelitian tipe-tipe hubungan kalimat topik 

dengan kalimat penjelas karena kedua hal tersebut saling berkaitan, dan sebuah 

karangan yang baik, akan memiliki kedua hal tersebut. Peneliti memilih 

karangan siswa sebagai sumber data karena, masih banyak siswa yang 

kesulitan dalam membuat karangan dalam melakukan pembelajaran di sekolah. 

Di samping itu, siswa menganggap pelajaran Bahasa Indonesia lebih gampang 

dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya terutama dalam pembuatan 

kalimat, paragraf dan penggunaan PUEBI masih sering membuat siswa 

kebingungan dalam menentukan kaidah-kaidah yang akan digunakan dalam 

membuat sebuah karangan. Maka dari itu peneliti mencoba untuk meneliti hasil 

karangan siswa tersebut.  
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B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diklasifikasi masalah 

sebagai berikut. 

1. Dalam paragraf pada karangan siswa kelas VIIE SMPN 1 Jogonalan, 

terdapat hubungan pertalian makna antarkalimat sehingga hubungan antara 

kalimat topik dengan kalimat penjelas dalam paragraf tersebut tampak padu.  

2. Jenis-jenis hubungan pertalian makna antarkalimat antara lain, pertalian 

penjumlahan, pertalian perturutan, pertalian perlawanan, pertalian lebih, 

pertaliansebab-akibat, pertalianwaktu, pertalian syarat, pertalian cara, 

pertalian kegunaan, dan pertalian penjelasan. 

3. Ide yang tercermin dalam setiap jenis pola pengembangan paragraf dalam 

karangan siswa kelas VIIE SMPN 1 Jogonalan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah sangatlah diperlukan dalam suatu penelitian. 

Batasan masalah ditunjukkan untuk memberi kejelasan terhadap apa saja 

aspek-aspek yang akan diteliti, sehingga hal yang menjadi objek kajiannya 

dapat dikaji secara mendalam dan lebih spesifik. Dengan adanya batasan 

masalah ini diharapkan tidak mengurangi arti dari hasil kajian.  

Dalam identifikasi masalah telah dipaparkan aspek apa saja yang dapat 

diteliti dari karangan siswa kelas VIIE SMPN  1 Jogonalan, maka peneliti 

membatasi tentang tipe-tipe hubungankalimat topik dan kalimat penjelas dalam 

paragraf pada karangan siswa untuk dijadikan objek kajian. 
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D. Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian merupakan sesuatu yang perlu diselesaikan dan 

dirumuskan. Setelah penulis membatasi masalah penelitian, rumusan 

masalahnya, yaitu bagaimanakah tipe-tipe hubungan kalimat topik dengan 

kalimat penjelas dalam paragraf pada karangan siswa kelas VIIE di SMPN 1 

Jogonalan Klaten? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan acuan yang dipegang dalam melakukan 

segala bentuk kegiatan peneliti, agar penelitian yang dilakukan mendapatkan 

hasil yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan penelitian ini yaitu 

mendeskripsikantipe-tipe hubungan kalimat topik dengan kalimat penjelas 

dalam mengembangkan paragraf pada karangan siswa kelas VIIE di SMPN 1 

Jogonalan Klaten.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pembelajaran Bahasa 

Indonesia. diantaranya yaitu:  

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemahaman pembaca 

dalam bidang kebahasaan, khususnya mengenai kalimat topik dan 

kalimat penjelas dalam paragraf. 
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b. Memperkaya hasil penelitian kebahasaan, sehingga dapat memberi 

masukan penelitian sejenis, terutama mengenai kalimat topik dan 

kalimat penjelas dalam paragraf. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi guru/dosen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan bagi pengajar 

untuk memperdalam materi mengenai kalimat topik dan kalimat 

penjelas dalam paragraf. 

b. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca 

mengenai kalimat topik dan  kalimat penjelas dalam paragraf. 

 

G. Penegasan Judul 

Berdasarkan judul penelitian ini, penulis menjelaskan apa yang dimaksud 

dengan judul tersebut. 

1. Tipe 

Menurut Alwi (2002:1198) tipe yaitu model,contoh, corak, pola (contoh, 

acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan: 

rumahnya dibuat seperti -- rumah adat. 

2. Hubungan 

Hubungan yaitu berhubungan (Alwi, 2002:409).Maksudnya adalah sesuatu 

yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi 

dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya.  
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3. Kalimat topik 

Kalimat topik adalah perwujudan pernyataan ide pokok paragraf dalam 

bentuk umum atau abstrak (Tarigan, 2008: 14). 

4. Kalimat penjelas 

Sebagian besar, kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf 

termasuk kalimat penjelas. Urutan kalimat penjelas sebagai perluasan 

pemaparan ide pokok yang bersifat abstrak menurut hakikat ide pokok. 

Penjelasan kalimat topik yang bersifat kronologis, biasanya menyangkut 

hubungan antara benda atau kejadian dan waktu. Urutannya masa lalu, kini, 

dan yang akan datang (Tarigan, 2008: 15).  

5. Paragraf 

Menurut Ramlan (1993:1) paragraf adalah bagian dari suatu karangan atau 

tuturan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan 

informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. 

6. Karangan 

Menurut Gie (1995:17) karangan adalah hasil perwujudan gagasan 

seseorang dalam bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh 

masyarakat pembaca. Setiap karangan pada dasarnya adalah serangkaian  

ide seseorang yang telah dituangkan menjadi sebuah garis besar. 

7. Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Jogonalan 

Siswa adalah murid atau pelajar (Alwi, 2002: 1077). Maksudnya adalah 

anak yang belajar di kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Jogonalan, Kabupaten Klaten, tahun pelajaran 2018/2019. 
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Berdasarkan penjelasan tiap-tiap bagian seperti di atas maka maksud judul 

secara keseluruhan adalah menganalisis tipe hubungan kalimat topik dengan 

kalimat penjelas dalam paragraf pada karangan siswa kelas VIIE SMPN 1 

Jogonalan Klaten Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.  

Bab I  Pendahuluan, berisi tentanglatar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penegasan judul, dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori, berisi tentang pengertian menulis, paragraf, ciri-

ciri paragraf, fungsi paragraf, syarat pembentukan paragraf, jenis-jenis paragraf, 

kalimat topik, kalimat penjelas, koherensi, dan karangan. 

Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentangmetode penelitian, variabel 

atau objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

klasifikasi data dan teknik analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang tipe-tipe 

hubungan kalimat topik dengan kalimat penjelas dalam paragraf pada karangan 

siswa kelas VIIE di SMPN 1 Jogonalan Klaten. 

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan, implementasi dan saran. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil deskripsi dan analisis data, maka dapat disimpulkan 

bahwa tipe-tipe hubungan kalimat topik dengan kalimat penjelas dalam paragraf 

pada karangan siswa kelas VIIE SMPN 1 Jogonalan Klaten yaitu wujud hubungan 

kalimat topik dengan kalimat penjelas kategori pertalian penjumlahan, pertalian 

perturutan, pertalian perlawanan, pertalian lebih, pertalian sebab-akibat, 

pertalianwaktu, pertalian syarat, pertalian cara, pertalian kegunaan, dan pertalian 

penjelasan.  

 Adapun presentasenya sebagai berikut: (1) hubungan kalimat topik dengan 

kalimat penjelas yang menggunakan pertalian penjumlahan 2,3%; (2) hubungan 

kalimat topik dengan kalimat penjelas yang menggunakan pertalian perturutan 

20.9%; (3) hubungan kalimat topik dengan kalimat penjelas yang menggunakan 

pertalian perlawanan 11,6%; (4) hubungan kalimat topik dengan kalimat penjelas 

yang menggunakan pertalian lebih 11,6%; (5) hubungan kalimat topik dengan 

kalimat penjelas yang menggunakan pertalian sebab-akibat 13,9%; (6) hubungan 

kalimat topik dengan kalimat penjelas yang menggunakan pertalian waktu 18,6%; 

(7) hubungan kalimat topik dengan kalimat penjelas yang menggunakan pertalian 

syarat 2,3%; (8) hubungan kalimat topik dengan kalimat penjelas yang 

menggunakan pertalian cara 9,3%; (9) hubungan kalimat topik dengan kalimat 

penjelas yang menggunakan pertalian kegunaan 4,6%; (10) hubungan kalimat 

topik dengan kalimat penjelas yang menggunakan pertalian penjelasan 4,6% 
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B. Implementasi 

 Dalam dunia pendidikan, tipe-tipe hubungan kalimat topik dengan kalimat 

penjelas dalam paragraf sangat penting untuk diajarkan. Terdapat pelajaran 

membuat karangan di setiap materi baik fiksi maupun non fiksi. Pada tingkat 

sekolah dasar materi tipe-tipe hubungan kalimat topik dengan kalimat penjelas 

dalam paragraf belum begitu mendalam, mereka dikenalkan dengan kosa kata, 

kata penghubung yang digunakan untuk membuat karangan sehingga secara tidak 

langsung mereka akan mempelajari kalimat topik dan kalimat penjelas dari apa 

yang mereka buat.  

 Pada tataran SMP sederajat,  misalnya dengan materi pokok pembelajaran 

menulis cerita fantasi dalam bentuk karangan bebas yang terdapat pada kelas 

tujuh. Kita dapat menerapkan metode Field Trip untuk mengajarkan materi 

tersebut. Sebelum pembelajaran dimulai siswa diajak untuk keluar kelas untuk 

mengamati keadaan disekitarnya. Kemudian guru akan membatasi topik yang 

akan dikerjakan oleh siswa, maka siswa diharapkan dapat menulis paragraf yang 

baik dan benar dengan memeperhatikan kalimat topik dan kalimat penjelasnya. 

 Pada tataran SMA sederajat, misalnya materi pokok pembelajaran kelas 

sepuluh tentang menulis teks eksplanasi. Guru dapat menerapkan metode Picture 

and Picture dengan media gambar berseri. Siswa bertugas mengurutkan gambar 

berseri yang belum urut kemudia mereka menulis salah satu gambar berseri yang 

disajikan oleh guru dengan topik yang sudah ada.  
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C. Saran 

Dari hasil penelitian tipe-tipe hubungan kalimat topik dengan kalimat 

penjelas dalam paragraf pada karangan siswa kelas VIIE SMPN 1 Jogonalan 

Klaten tahun ajaran 2018/2019, saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut.  

1. Agar penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya, sehubungan masih kurangnya penelitian sejenis yang dilakukan 

oleh mahasiswa.  

2. Penulis berharap, akan adanya penelitian lebih lanjut untuk menggali lebih luas 

lagi mengenai tipe-tipe hubungan kalimat topik dengan kalimat penjelas dalam 

paragraf, sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini, karena penulis 

menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini.  
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